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Det er med begeistring vi går inn i tur-året 2018. Vi kan se med takknemlighet tilbake på mange flotte 
turer i fjoråret. De beste turmålene har vi tatt med oss inn i det nye året, og vi vil introdusere noen nye, 
spennende destinasjoner. 

VVi har etter hvert fått lang erfaring med turer i nærområdet, og har mye å by på når vi inviterer lokal-
befolkningen med som turister i eget område. Jan Tore Tornes stier som sjåfør og guide, og deler av sin 
kunnskap. Vi fortsetter også vårt gode samarbeid med Hurtigruten, som har gitt oss mange gode opplev-
elser langs kysten. Aure Reiseservice AS med Lars Fladseth byr også i år på turer i Norge, Sverige, Finland 
og Estland, turer som har vært vellykkede reisemål i mange år. 

Nytt av året er tur til Israel i påsken, og da reiser vi med fly. Det blir en unik tur, med blant annet guide, 
Laila Elnes, fra Fræna som har vært bosatt i Israel i over 10 år. I tillegg inviterer vi til å bli med på kultur- og 
hjelpesendingsturer til Estland og Ukraina. Vi skreddersyr også lengre og kortere turer i Norge og Norden 
for ditt lag eller forening. Les mer om alt dette i bladet.  

Med dette ønsker Tornes Turbusser og Aure Reiseservice, gamle og nye kunder hjertelig velkommen til en 
ny og spennende sesong med et assortert utvalg av turer.
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Opplevelser på vei
Reiser med buss er lidenskap for oss. Det å følge landskapet der det bukter og snor seg, og fange de op-
plevelsene som melder seg langs veien. Å kjenne på fellesskapet og stemningen blant passasjerene om 
bord, og sjåfører som byr på seg selv. Vårt motto er: Målet er ikke bare der framme, men også underveis.

TURIST I EGET OMRÅDE   side 4
LADY ARBUTHNOTT    side 5
DAGSTUR TIL ÅLESUND   side 6
TROLLSTIGEN OG VALLDAL  side 7
TURFORSLAG FOR GRUPPER  side 8-9 
ISRAEL I PÅSKEN     side 10-11
BERGEN MED HURTIGRUTEN  side 12-13
TRONDHEIM MED HURTIGRUTEN side 14
JULEMARKED I LÜBECK   side 15
KULTUR OG HJELPESENDINGSTURER side 16-17
SPA ESTLAND     side 18-19
FINLAND      side 20-21
SØRLANDET     side 22-23
STOCKHOLM     side 24-25
DAGSTURER FRA NORDMØRE  side 26-27
REISEVILKÅR     side 28

Velkommen på tur! 
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TURIST I EGET OMRÅDE

Søndag 24. juni
Har du ikke sett det kritikerroste musikkspillet Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy i Sunndal?  
Nå har du en unik mulighet! Tornes Turbusser og JazzåTeateret produksjon tilbyr i samarbeid en 
eksklusiv spesialpakke med buss fra Fræna og Molde til forestillingen i Sunndal kulturhus, og kan i 
tillegg friste med følgende program:

Kl. 14:00 Avreise fra Plassen i Molde
Kl. 16:00 High tea: Variert og fyldig koldtbord i Sunndal
Kl. 16:45 Spennende omvisning i Ladyens rike ved Leikvin, Elverhøy og Phillipshagen   
   Guiden er tidsmessig antrukket, og er med i musikkspillet som selveste onkel  
   Angus. Her får du høre den dramatiske historien, og se ladyens mange 
   spennende og noe merkverdige gjenstander.  
Kl. 19:00 Forestillingen «Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy», som har bergtatt 70 000   
   publikummere og teater-Norge. 
Kl. 21:30 Avreise fra Sunndal, ankomst Molde ca. 23:00. 

Pris kr. 1150,-
Inkluderer busstransport, inngangsbillett til forestillingen, omvisning i ladyens rike med kvalifisert guide,  
og «high tea» med sandwicher, scones og britiske kaker og nytrekt earl grey te i kanner på bordet.  
Påmeldingsfrist 24. mai.

Fredag 29. juni
Kl. 17:00 Avreise fra Molde bussterminal
Kl. 19:00 Forestillingen «Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy», som har bergtatt 70 000
   publikummere og teater-Norge. 
Kl. 21:30 Avreise fra Sunndal, ankomst Molde ca. 23:00. 

Pris kr. 840,-
Inkluderer busstransport og inngangsbillett til forestillingen. Påmeldingsfrist 24. mai.

Les mer om musikkspillet på ladyarbuthnott.no
Har du spørsmål? Ring Tommy på tlf. 91 88 27 91, eller kontakt på e-post ladyarbuthnott@gmail.com

Velkommen til en trivelig og sosial dag i ville, vakre Sunndalen!

LADY ARBUTHNOTT

Som busselskap på Nord-Vestlandet har vi hver sesong gleden av å ta imot tusenvis av cruisetur-
ister som kommer for å oppleve det vårt område har å by på av natur, kultur og historie. Når vi 
busser de omkring til de mange perlene rundt oss, får vi ta del i deres beundring, og da forstår vi 
mer av hvilke skatter vi sitter på her hjemme. Det har gitt oss et ønske om å skape muligheter for 
lokal-befolkningen til å være turist i eget område. 

Averøya, for eksempel; Norge i miniatyr, med historie og besøkspunkter i kø. Og når vi dukker 
under fjorden og kommer opp igjen, befinner vi oss på i Kristiansund med alle landene, klippfisk-
kjerringa, og opera med mer. Hvor mange ganger har vi vel ikke kjørt gjennom Sunndalsøra, uten 
å kjenne den fengslende historien om Lady Arbuthnott som kom dit og ble frua på Elverhøy? Eller 
den fantastiske Phillipshagen med 100 år gamle Rododendron-trær som blomstrer bare 2 minut-
ter fra hovedveien. Og visste du at Aspøya i Ålesund har samme befolkningstetthet som Singa-
pore, og at de første telefonene i Norge ble installert her? For ikke å snakke om Bjørnson, Nesset 
og Molde. Altså, hele Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre, bør bare oppleves bit for bit. 

Vi vet at vi bor i et rikt område, og det får vi påminnelser om når vi beveger oss rundt her hver dag. 
Men det finnes mer å oppdage, selv for oss som har levd her et helt liv. Derfor vil vi invitere deg til 
å bli med på tur med oss som turist i eget område.

For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no
E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 

For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no
E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 



Ålesund, 1. mai

1. mai er du invitert på dagstur med Tornes Turbusser med avgang fra Fræna og Molde til Ålesund med 
turbuss, og sjøveien fra Ålesund til Molde med Hurtigruten MS Richard With. Dette blir en flott opplevelse som 
inkluderer guidet tur i bussen gjennom Ålesund og en stor lunsjbuffet ombord på Hurtigruten.
 
Bussjåfør denne dagen er Jan Tore Tornes, som er både sjåfør og engasjert guide. Med hans lokalkunnskaper 
og gode humør blir det en underholdende og herlig reise!
 Vi setter også opp tilknytningsbuss fra Nordmøre, og da med mulighet for å følge Hurtigruten tilbake helt 
fram til Kristiansund. Her kan man da også spise middag om bord, for et ekstra tillegg i prisen.

Program for dagen:
08:30 Avreise Kristiansund
09:00 Avreise Tornes 
09:45 Oppmøte på Trafikkterminalen i Molde
10:00 Avreise
12:00 Guidet busstur i Ålesund
13:30 Lunsjbuffet ombord på Hurtigruten
15:00 Avgang mot Molde
18:00 Ankomst Molde
22:15 Ankomst Kristiansund

Pris kr. 1550,- (halv pris under 16 år)
Inkluderer busstransport, ferjebillett, guiding og Hurtigrutebillett med lunsjbuffet.

Påmeldingsfrist 3. april (bindende påmelding.)
(Tillegg for Kristiansund tur/retur: kr. 450,-. Tillegg for middag på strekning Molde-Kristiansund: kr. 460)

Vi ser fram til å ønske deg velkommen ombord! 

Trollstigen og Valldal, lørdag 15. september

En av Norges mest besøkte attraksjoner og flotteste veistrekning ligger i vårt nabolag. Trollstigen med sine 11 
hårnålsvinger tett oppetter fjellveggen drar hundretusenvis av turister fra hele verden hver eneste sesong.  
I flere århundre var strekningen mellom Åndalsnes og Valldal en viktig transportåre, først som sti, og så vei for 
hest og kjerre. Fortsatt kan man se deler av den gamle veien.  

Vi starter vår tur fra Fræna og Molde og reiser over med ferje til Åfarnes. På veien videre mot Isfjorden skal 
vi gjøre en liten svipptur for å høre historien om Sinclair. Jan Tore Tornes guider! Så går ferden via Åndalsnes 
og opp Trollstigen, hvor vi tar en pause på toppen. Senere på veien ned på sørsiden av fjellene skal vi besøke 
mektige Gudbrandsjuvet, før vi stopper for lunsjbuffet på populære og gjestfrie Jordbærstova, et stykke oppi 
dalen ovenfor Valldal sentrum. Ferden hjem går via Sjøholt og Vestnes.  

Program i grove trekk:
Kl. 08:15 Avreise Tornes 
Kl. 09:00 Avreise Molde (trafikksentralen)
Kl. 13:00 Lunsjbuffet på Jordbærstova
Kl. 17:00 (ca) Ankomst Molde 

 
Pris kr. 850,-

Inkluderer hele rundreisen i buss med guide, ferjebilletter og lunsjbuffet på Jordbærstova.
Påmeldingsfrist 15. august.

DAGSTUR TIL ÅLESUND DAGSTUR TIL TROLLSTIGEN OG VALLDAL 

For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no
E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 

For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no
E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 
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TURFORSLAG FOR GRUPPER, 
LAG OG FORENINGER.

For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no
E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 
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HITRA/FRØYA
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal samt 
ferger, bomavgifter, kaffeservering,middag og 
guide.
Vi besøker bl.annet Fillan, Hopsjøen, Sistranda og 
Titran ytterst ute mot norskehavet.
Pris kr.1100,- v/min 20 stk.
         
SMØLA/VEIDHOLMEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal samt 
ferger, bomavgifter, kaffeservering, middag og 
guide. Vi besøker blant annet Edøy m/Gurisenteret, 
Vindmøllene, Dyrnes og Veidholmen.
Pris kr.990,- v/min 20 stk.
  
GEIRANGER
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal samt 
Ferger, bomavgifter, kaffeservering, middag samt 
guide. m.m. Vi kjører via Sjøholt, Liabygda Eidsdal 
samt Ørnevegen.
Pris kr.1150,- v/min 20 stk.  

BRANDAL m/ISHAVSMUSEET
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal 
samt Ferger, bomavgifter, kaffeservering, middag, 
guide og inngang på Ishavsmuseet + sightseeing i 
Ålesund og omegn.
Pris kr.1100,- v/min 20 stk.

HELLESYLT/STRYN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal, 
ferger, bomavgifter, kaffeservering, middag samt 
guide. 
Vi kjører via Liabygda – Stranda og Hornindals-
vatnet.
Pris kr.1100,- v/min 20 stk. 

ÅNDALSNES/TROLLSTIGEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur fra startsted, 
ferger, bomavgifter, kaffeservering, middag samt 
guide. Vi kjører via Isfjorden til Trollstigen med retur 
via Tresfjorden.
Pris kr. 1180,- v/min 20 stk.

SEKKEN RUNDT
Turen inkluderer turistbuss tur/retur fra startsted, 
ferge, suppe, kaffeservering, samt guide. 
Pris kr. 750,- v/min 20 stk.

ÅNDALSNES/BJORLI
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
ferger, kaffeservering, middag, inngang. Vi besøker 
Brøstesaga ved Bjorli samt Slettafossen. m.m
Pris kr. 950,- v/min 20 stk.

AUKRA RUNDT
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
ferger, kaffeservering, middag, inngang museum, 
guide. Fra utkiksplass får vi orientering om Ormen 
Lange anlegget.
Pris kr.950,- v/min 20 stk.

NORDØYANE
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
ferger, kaffeservering og middag samt guide. 
Vi besøker blant annet Ona, Harøya Finnøy og 
Myklebust.
Pris kr.1050,- v/20 stk.

OTRØYA  
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
ferger,  kaffeservering, middag, Midøya rundt 
samt guide. 
Pris kr. 950,- v/min 20 stk.

ATLANTERHAVSVEIEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted,
kaffeservering, middag samt guide.
Vi kjører via Fræna, Eide og Averøya rundt 
med besøk i Kværnes stavkirke.
Pris kr. 850,-  v/min 20 stk.

KRISTIANSUND
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
bomavgifter, guide, kaffeservering samt middag.
Vi kjører via Eide, Averøya, Kristiansund og 
Gjemnes. Hovedstopp i klippfiskbyen inkl. 
sightseeing.
Pris kr. 950,-  v/min 20 stk.

BJØRNSONS RIKE
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
kaffeservering, middag, inngang museum samt 
guide. Vi kjører via Nesset og Eikesdal.
Pris kr. 950,- v/min 20 stk.

MOLDE
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
bomavgifter, kaffeservering, middag, inngang 
Romsdalsmuseet samt sightseeing med tur til 
Varden.
Pris kr.990,- v/min 20 stk.

ÅLESUND m/OMEGN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
bomavgifter, ferger, kaffeservering, middag, 
inngang Sunnmøre museeum, sightseeing inkl. 
Godøya og Giske samt Aksla.
Pris kr.1050,- v/min 20 stk.



PÅSKETUR TIL ISRAEL

Påsketur til Israel

I påsken i år kan du bli med Tornes Turbusser på en unik tur til Israel, med arrangør, guide og turledere 
fra Møre og Romsdal. Det blir en reise gjennom påskens hendelser i landet der det skjedde, og så skal vi 
i tillegg møte kulturen til jøder, drusere og arabere, besøke Holocaust-museet, bade i Dødehavet, med 
mer. Vår guide på turen er Laila Elnes som opprinnelig kommer fra Fræna, men som i over 10 år bodde i 
Israel og er sertifisert guide i landet. Turen begynner på Gardemoen hvor vi møter turlederne, men vi er 
gjerne behjelpelig med transport dit fra Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Turpris fra kr 18350,- (enkeltromstillegg: kr 4950,-)

Prisen inkluderer fly t/r Oslo-Tel Aviv, inkl. flyavgifter • overnatting • halvpensjon (frokost og middag) 
• hele rundreisen ifølge programmet, utenom tur til Samaria • alle inngangsbilletter 

• tips til hotellbetjening og sjåfør • 
Prisen inkluderer ikke utgifter av personlig art • lunsj • frivillig tur til Samaria • reiseforsikring

Frivillig tur til Samaria 23. mars – kr. 850,-
Inngang til Tel Shilo og Den Bibelske Hagen Eshel Hashomron. Guiding av Gro Wenske.

DAG 1 – torsdag 22. mars
Vi flyr med Norwegian kl. 09:00 fra Gardemoen, mellomlander i København i drøye tre timer, og lander i Tel 
Aviv kl. 19:05. Da drar vi til Netanya hvor vi vil ha base de to neste dagene for avslapning og opplading til 
spennende dager i Israel! Overnatting: Netanya King Solomon.

DAG 2 – fredag 23. mars
Fridag i Netanya. De som ønsker kan melde seg på dagstur til Samaria, hvor Gro Wenske deltar som guide. 
Der besøkes blant annet Tel Shilo og Den Bibelske Hagen Eshel Hashomron. Denne ekstraturen koster kr. 
850,-

DAG 3 – lørdag 24. mars
Sabbat og fridag i Netanya.

DAG 4 – søndag 25. mars
Vi kjører langs Middelhavet, får oppleve utsikten over Haifa og besøker Bebudelseskirken i Nasaret. Vi skal 
også på båttur på Genesaretsjøen, og besøke Jesu hjemby, Kapernaum. De følgende to netter skal vi over-
natte i Kibbutz Haon Resort som ligger like ved Galileasjøen. 

DAG 5 – mandag 26. mars
Vi kjører til Libanons grense, til kibbutz Misgav Am, deretter Banias, hvor Caesarea Filippi lå i antikken. Så skal 
vi spise lunsj i en druserlandsby, før vi drar opp til Golan langs grensen til Syria. 

DAG 6 – tirsdag 27. mars
Besøk i Jeriko, og dåpsstedet ved Jordanelva. Her blir det mulighet til å døpe seg! Vi skal innom Qumran og 
se ruiner fra fortiden hvor Dødehavsrullene ble funnet. Så kommer vi opp til Jerusalem i kveldinga, hvor vi 
har base resten av oppholdet.

DAG 7 – onsdag 28. mars 
Besøk på fjellplatået Masada, hvor det er ruiner etter festningsverk fra Herodes. Heis benyttes for å komme 
på toppen. Etterpå kan vi bade i Dødehavet.

DAG 8 – torsdag 29. mars
Vi skal besøke den israelske nasjonalforsamlingen Knesset, samt minnesenteret for Holocaust, Yad Vashem. 
Deretter går ferden til Jesu fødeby, Betlehem. 

DAG 9 – fredag 30. mars
Dette er langfredag. Vi skal først på Oljeberget, og så følger vi veien til Getsemane. Derfra går vi deler av Via 
Dolorosa, lidelsens vei. På kvelden besøker vi Vestmuren hvor mange er samlet innfor Sabbaten. 

DAG 10 – lørdag 31. mars
Sabbat og fridag i Jerusalem. Første dagen i jødisk påskefeiring. 

DAG 11 – søndag 1. april
Påskegudstjeneste i Gravhagen, tidlig søndag morgen på selve oppstandelsesdagen. Så flyr vi hjem med 
Norwegian kl. 13:50, mellomlander i Stockholm, og er i Oslo kl. 19:30. For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no

E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 
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5 dagers 
Vestlandet med Bergen

11.5 - 15.5.2018

Bli med på en innholdsrik og spennende busstur til Bergen med Hurtigruten sørover og buss tilbake 
via Voss, Balestrand, Førde og Skei i Jølster. I Bergen bor vi sentralt i 2 netter, og her gjør vi oss litt 
bedre kjent mens vi oppholder oss i denne historiske og sjarmerende byen på Sør-Vestlandet. 
Reiseleder følger med på hele turen fra Kristiansund/Molde. På hjemturen overnatter vi i Førde.

Pris kr 8.450,- Tillegg for enkeltrom kr. 1310,- Tillegg for enkeltlugar kr. 750,-

HURTIGRUTE OG BUSS TIL 
BERGEN

Dag 1 KRISTIANSUND – MOLDE - BERGEN
Turen starter med Hurtigruten fra Molde kl 21.30. Eventuelle tilknytningsbusser fra Aure, Kris-
tiansund, Fræna og Averøya kommer vi tilbake på når alle påmeldingslistene er klare ca. 1 
måned før avreise. Ombord blir vi etterhvert installert på våre respektive lugarer. Senere slapper 
vi av i en av skipets koselige salonger før vi møtes til middag om bord. Utpå kvelden etter Molde 
på vår vei mot Ålesund, finner vi våre lugarer for å køye for natten.

Dag 2  BERGEN
Etter en god natt søvn møtes vi til en innholdsrik og velsmakende frokostbuffé. Senere nyter vi 
utsikten i panoramasalongen, i det vi seiler sørover vestlandskysten hvor vi etter hvert passerer 
kjente steder som Mongstad, Øygarden og Askøy. Vi ankommer Bergen ca. 14.30, men før det 
spiser vi en bedre lunsj om bord i skipets restaurant. Vel på land møter vi vår buss og sjåfør på 
kaien. Turen går så inn til sentrum og vårt hotell, og etter å ha installert oss på våre rom slippes 
vi løs på byen på egen hånd. Senere møtes vi til middag på hotellet.

Dag 3   BERGEN
Vi spiser frokost på hotellet før vi blir møtt av byens lokalguide som vil ta oss med på en inn-
holdsrik og spennende sightseeing i og rundt Bergen sentrum. Under denne utflukten gjør vi 
oss bedre kjent med sentrumshistorien, og vi besøker blant annet Trollhaugen, Akvariet samt de 
historiske Bryggene med Håkonshallen, Torgalmenningen m.m. Er det interesse for det gjør vi 
også en tur med Fløibanen. Middag spiser vi på hotellet om kvelden.

Dag. 4        BERGEN – FØRDE
Før vi forlater Bergen og vårt hotell spiser vi frokost. Vel om bord i bussen igjen legger vi kursen 
mot Dale, Voss og Vik i Sogn. Senere krysser vi Sognefjorden mellom Vangsnes og Dragsvik før 
ankommer idylliske Balestrand, ikke rart Keiser Wilhelm av Tyskland ofte besøkte denne perlen 
av et sted. Vi gjør en liten stopp ved historiske Kviknes Hotell før vi fortsetter langsmed nords-
iden av Sognefjorden mot industristedet Høyanger og Kyrkjebø. Siste etappen i dag går til Førde 
hvor vi spiser middag og overnatter.

Dag 5 FØRDE – HJEM  
Etter at vi har spist en god frokost og tatt farvel med vårt hotell møtes vi i bussen igjen for å ta 
fatt på hjemturen nordover mot Møre & Romsdal. Første etappe går så via Skei i Jølster dernest 
Loen, Stryn og vider til Hornindal, Volda – Ørsta til Ålesund og hjem. I løpet av dagen stopper 
vi flere ganger for kaffe og andre nødvendigheter samt middag, som er inkludert i turpakken. 
Beregnet retur hjem i folkelig tid på kvelden.

Inkluderer Hurtigruten Kristiansund/Molde – Bergen, turistbuss, hotell i dobbeltrom, ferger og 
bomavgifter, sightseeing i Bergen m/lokalguide, besøk i Akvariet, 4 middager, 4 frokost, 1 lunsj 
dag 2.

For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no
E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 
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Trondheim, 4. – 5. oktober

I oktober, når lufta er frisk og fargene i naturen er på sitt vakreste, bærer det nordover 
mot Trondheim. Fredag kveld i Molde møtes vi på Molde havn kl. 21:45 og går om bord i 
hurtigruteskipet MS Kong Harald som går kl. 22:15. Båten setter så kursen mot Trønderhovedstaden 
mens vi hygger oss i en av salongene, og etter hvert går til ro i en av de koselige lugarene. Neste 
dag, mens vi inntar en smakfull frokostbuffé, ankommer vi Trondheim havn. I Trondheim møter vi 
en av våre turbusser med vår egen guide, som tar oss med på sightseeing gjennom byen. 

Det blir også mulighet for stopp på IKEA, eller en rusletur i Midtbyen for de som heller vil det.
Før vi forlater Trondheim gjør vi en liten stopp ved City Syd, og så kjører vi sammen til Bårdshaug for 
en god middag, før vi tar den ytre, og kanskje fineste trasé til Molde via Hemnekjølen, Kyrksætrøra, 
Aure og Tustna. Beregnet ankomst i Molde er rundt kl. 22.

Det er også mulig å reise tur retur med bussen og overnatte på hotell i Trondheim i stedet for å 
reise med Hurtigruten. Bussen har avreise ca. kl. 12:00 fra Fræna/Molde og går via Oppdal. Da får du 
kvelden i Trondheim, og møter gruppen som reiser med Hurtigruten lørdag morgen.

Pris kr 2450,- (enkeltromtillegg kr 400,-)

Inkluderer Hurtigrutetur med innvendig lugar og frokost, buss og middag på lørdag. Evt. tur/retur 
med bussen og overnatting på hotell i Trondheim.

Påmeldingsfrist 1. juli (15. september dersom du vil reise med buss tur/retur)

HURTIGRUTE OG BUSS TIL 
TRONDHEIM

Julemarked i Lübeck, 7. – 10. desember

Opplev Nord-Europas største og eldste julemarked i middelaldermiljø! De ærverdige gatene er fylt 
opp av over 400 boder hvor du blant annet finner deilig hjemmelaget marsipan, brente mandler, 
dekorerte pepperkakehjerter, julegodt og julepynt. Vi besøker også butikker hvor juledekorasjoner 
og barneleker henger fra tak til gulv, og hvor utvalget overgår hva man kunne forestille seg 
var mulig i sjangeren jul.  Det perfekte stedet å innlede juleforberedelsene og komme i riktig 
julestemning! Vi reiser med fly fra Årø lufthavn fredag morgen, og returnerer mandag ettermiddag. 

Framme i Hamburg blir vi hentet med buss som tar oss de 7 milene til Lübeck. Der skal vi bo på 
hotell sentralt i byen med stillferdige og sjarmerende smug, travle handlegater og det populære 
julemarkedet. I tillegg til å kose oss i julegatene og shoppe, skal vi blant annet innom Hansamuseet, 
som tar oss igjennom 800 år av hanseatisk historie, og vi skal besøke den flotte St. Peters kirken som 
ligger i Gamlebyen før vi returnerer på mandag morgen. 

Pris kr 7990,- (enkeltromstillegg kr 1100,-)

Pris inkluderer fly t/r Molde-Hamburg, inkl. flyavgifter, overnatting 3 netter i hotell, 3 middager, 
inngangsbilletter, transport til og fra flyplass i Tyskland    

Påmeldingsfrist 7. september

JULEMARKED I LÜBECK

For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no
E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 

For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no
E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 
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For detaljert program, ta kontakt eller se vår hjemmeside på www.signaturvisitt.no
E-post: post@tornesturbusser.no Telefon 99203424 (Elin), eller 94829365 (Per Ståle). 
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Å dele av vår overflod til de som ikke er like privilegert som oss er en kjerneverdi i vår historie. Derfor har vi 
i over 20 år vært delaktige i et engasjement gjennom Ukrainahjelpen hvor vi rundt tre ganger i året er med 
og laster opp vogntog med nødhjelp som er samlet inn på Nordmøre og i Romsdal, og som blir kjørt til 
Ukraina, Romania, Estland og andre steder hvor vi har lokale kontakter. I lasten har vi klær, sko, leker, tepper, 
sengetøy, hjelpemidler til både helse og industri, med mer. I 2016 og i 2017 var vi med i innsamlinger for å 
gå til innkjøp av ambulanser som har vært i drift her i Norge, for å bytte ut veldig gamle og lite utrustede 
ambulanser i Ukraina. Dette er tiltak som har enorm verdi der hjelpen trengs, men som koster oss relativt lite 
her i Norge. Dessuten er det utrolig berikende å få utgjøre en forskjell og komme med håp inn i en vanskelig 
situasjon.

På reisekalenderen i 2018 har vi satt opp to helt spesielle turer hvor du kan få muligheten til å være med 
på kultur- og hjelpesendingstur, en til Estland og en til Ukraina. Dette blir reiser utenom det vanlige, full av 
kulturhistoriske opplevelser, samtidig som at du får oppleve gleden av å være til stede der hjelpen når fram. 
Gjennom årenes løp har vi tilbakelagt utallige turer til disse innholdsrike og spennende landene, og vi vil 
inkludere den enkelte i de skattene som vi har kommet over. Våre forbindelser gir oss en unik mulighet til å 
møte folket og livets realiteter på nært hold.

Kontakt oss og meld din interesse, så vil du få detaljert informasjon om turene når det er klart! 
Passer enkeltpersoner, venner, grupper, lag og foreninger.

ESTLAND, april 2018

Estland ligger nordøst i Europa, og er det minste og nordligste av de tre baltiske landene. Landet er flatt, og 
gjennomsnittshøyden er ikke høyere enn 50 meter. Estland har over 1400 innsjøer! De fleste er svært små, men 
den største utgjør mesteparten av grensa til Russland, og heter Peipus. 

Gamlebyen i hovedstaden, Tallinn, er med på UNESCOs liste over verdens kulturarv, og består av noen av de best 
bevarte middelalderske kvartalene i Europa. 

Fra kr 11 000,-

UKRAINA, oktober 2018

Ukraina er kjent for sin store gjestfrihet, og her kjenner vi oss veldig velkommen. Det er Europas nest største land, 
består hovedsakelig av fruktbare sletter og er Europas kornkammer nr. 1. Her passerer du kornåkrer som strekker 
seg langt forbi hva øyet kan se. Ukraina har ruiner av gamle slott, historiske parker, og ortodokse og katolske kirker. 
Vi vil blant annet bo ved byen Kamyanets-Podilskyi med den store tyrkiske borgen fra 1200-tallet. Ukraina, med 
sine 46 millioner innbyggere, har historie og utfordringer som fascinerer og engasjerer alle som besøker landet.

Fra kr 14 000,-

KULTUR- OG HJELPESENDINGSTURER



Toila SPA ligger landlig til i frodig natur ved  
Finskebukta i Ida- Virumaa fylke, nord-øst i  
Estland. Hotellets mål er å gi varierte behandlinger 
av best mulig kvalitet, samt å sørge for at ditt  
opphold er så behagelig og utbytterikt som mulig.

Hotellet har 143 rom, et stort oppvarmet svømme- 
basseng (minimum 28 grader), velutstyrt trimrom og  
sauna. Behandling/SPAsenter som tilbyr så vel behan-
dling for de fleste plager som rene velværebehandlinger. 
Tre behandlinger daglig er inkludert i prisen samt tre 
måltider daglig som inntas i spisesalen. Det er også en á 
la carte restaurant, bar og minimarked med priser som 
for oss nordmenn er meget lave.

FOR DETALJERT PROGRAM, TA KONTAKT, ELLER SE VÅR HJEMMESIDE: www.aure-reiseservice.no
TLF. 71 64 66 56 - MOBIL 917 10 394  ELLER MAIL: lars@aure-reiseservice.no

Toila Spa Hotel

Bussene:
Reisen skjer i moderne turistbusser. Alle har regulerbare 
seter, aircondition, TV/video og WC.

LØRDAG/SØNDAG 
Bussavganger lørdags kveld/natt til søndag.
Søndag morgen gjør vi et frokoststopp i 
Sverige, dette måltidet er inkludert i reis-
ens pris. Ankomst til Stockholm i god tid før 
båtavgang søndag ettermiddag. Etter inns-
jekking på lugarene blir det middag i restau-
ranten mens vi nyter utseilingen gjennom 
Stockholms vakre skjærgård. Om bord finnes 
taxfree butikker, barer og underholdning av 
ulike slag.

MANDAG
Stor frokostbuffet før skipet ankommer  
Tallinn på formiddagen.
Vi gjør en kort stopp i byen før vi begir oss 
mot Toila, ca. 2 timers kjøring.

MANDAG - SØNDAG
Opphold ved Toila Spa Hotell med helpen-
sjon, inntil 3 daglige behandlinger, samt 
tilbud om utflukter.

SØNDAG MORGEN
Etter frokost laster vi opp bussen for hjem-
turen, første etappe mot Tallinn går via  
Rakvere. Ankomst Tallinn midt på dagen.
Vi oppholder oss i Gamlebyen i Tallinn, intill 
båten går til Stockholm.  
Avreise klokken 18:00.
Om bord på båten har man litt tid til  
disposisjon før middagen på kvelden.

MANDAG
Frokost under innseilingen til Stockholm og 
ankomst på formiddagen. Etter tollkontrollen 
entres bussen og hjemturen starter. 

Vi gjør et lunsjstopp på ettermiddagen, 
 og dette måltidet er inkludert i prisen.

Bussturer til Estland

Til Estland med fly
Flyreisen går med rutefly fra Oslo, Trondheim, Molde og  
Ålesund til Tallinn (mandag til mandag).
Transport fra flyplass til hotell, opphold som på bussturene.
Transport fra Toila til hotell sentralt i Tallinn på søndag, en natt i 
dobeltrom inkludert frokost, før retur med fly til Oslo på mandag.
Tillegg for tilslutningsfly fra andre byer i Norge og eventuelt enkelt-
rom.

Estland – Toila med fly 
Avreisedato Hjemreise Pris

23.04 30.04 9.450,-
21.05 28.05 9.450,-
27.08 03.09 9.450,- 

Avreisested Dato Pris 
Ålesund - Molde - Kristiansund - Aure - Trondheim 21.04 - 19.05 - *25.08 kr 10.500,-             

(tillegg for enkeltrom  1380,- 
enkeltlugar  900,-)

Tillegg for utvendig lugar: kr 600,- per. Person t/r
* 25.08. Jubileumstur (15 år) SPA- og hjelpesendingstur fra Midt-Norge. kr 10.500,-

- 18 - - 19 -



FOR DETALJERT PROGRAM, TA KONTAKT, ELLER SE VÅR HJEMMESIDE: www.aure-reiseservice.no
TLF. 71 64 66 56 - MOBIL 917 10 394  ELLER MAIL: lars@aure-reiseservice.no

7 dagers 
Finland

28.07. - 03.08.2018

Bli med på vår spennende og innholdsrike Finlandstur!

Som et resultat av fjorårets vellykkede tur til vårt naboland i øst, eksotiske Finland «de tusen sjøers 
land», fortsetter vi også i år suksessen med atter en tur i stort sett samme innhold. Vi besøker igjen 
Vasa, Ittala med glassfabrikken, skimetropolen Lahti, samt hovedstaden Helsingfors m.m.  Opphol-
det i Finland avsluttes med en herlig båttur med Tallink/Siljas flotte ferge M/S Silja Serenade som tar 
oss komfortabelt over Østersjøen til Stockholm. 

Pris per prs. kr. 10.500,-

Tillegg enkeltrom 5 netter kr 2.450,-

Inkludert i prisen: •Turistbuss •ferger •hotell 5 netter •guide •7 middag •6 frokost •sightseeing

FINLAND

- 20 - - 21 -

28.07 FRÆNA- MOLDE - AURE - TRONDHEIM - SOLLEFTEÅ 
Avgang fra Romsdal - Nordmøre og Sør-Trøndelag morgen/formiddag. Påstigning etter 
avtale, bekreftes i god tid før avreisedagen. Turen går for øvrig via Hemnekjølen, Orkanger, 
Stjørdal, Storlien og Østersund.  Ankommer vårt hotell Hallstaberget i Sollefteå på kvelden 
for middag og overnatting.

29.07 SOLLEFTEÅ - UMEÅ - VASA 
Før vi forlater Sollefteå og tar fatt på neste etappen, spiser vi en god frokost på hotellet. 
Kjøre- etappen i dag består i kun ett par timers kjøring. I løpet av formiddagen passerer vi 
Kramfors, Ørnsköldsvik samt Höga Kusten før vi ankommer Umeå og fergeterminalen. Herfra 
tar vi fergen Wasaline som har avreise midt på dagen til Vasa. Ved ankomst Vasa på ettermid-
dagen en gang sjekker vi inn på vårt hotell som ligger midt i sentrum for middag og over-
natting. Kanskje rekker vi en liten bysightseeing først.

30.07 VASA - LAHTI 
Før vi forlater hotellet spiser vi frokost. Senere laster vi opp bussen igjen for neste etappe 
gjennom “de tusen sjøers land”, men før vi forlater Vasa bør vi få med oss en liten runde på 
populære Salutorget. Utpå formiddagen setter vi kursen mot Lahti. Dagen består forøvrig av 
flere spennende avstikkere blant annet til Tammerfors, glassfabrikken Ittala samt Hämeen-
linna. Vi lover en spennende og innholdsrik dag mot skimetropolen Lahtis. Middag etter at vi 
har installert oss på vårt hotell i sentrum. 

31.07 LAHTI - HELSINGFORS 
Vi spiser frokost på hotellet før gjør oss bedre kjent i byen som gjennom historien har hatt 
mangt et basketak med norske skiløpere både i bakken og i langrennsporet. Et besøk i 
hopparenaen hører derfor med i vår sightseeingrunde før vi setter kursen mot hovedstaden 
Helsingfors. Her møter vi vår lokalkjente guide som tar oss med på en 2 timers sightseeing 
i en by full av historie og ikke minst arkitektoniske og storslåtte byggverk. Senere sjekker vi 
inn på vårt hotell midt i sentrum for middag og overnatting.

01.08 HELSINGFORS  
Frokost på hotellet før vi begir oss ut i hovedstaden på egen hånd. Her er det meget å velge 
i, alt fra besøk på kauppatori/Salutorget hvor bønder og fiskere kommer inn tidlig på mor-
genen for å selge sine varer, til Senatstorget ved Domkirken med de mange salgsboder som 
selger alt fra souvenir til strikketøy. Mange trivelige uterestauranter ligger også i dette områ-
det. Tidlig på ettermiddagen kjører vi til havnen og stiger ombord i fergen Ms Silja Serenade 
som har avreise kl.17.00 til Stockholm. Middag ombord etter avgang.

02.08 STOCKHOLM - SUNDSVALL 
Før ankomst til den svenske hovedstaden spiser vi frokost ombord. Vel på land og ombord 
i bussen igjen møter vi vår svenske lokalguide som tar oss med på en 2 timers spennende 
runde i Stockholm sentrum, og vi besøker blant annet Gamla Stan samt fornøyelsesparken 
Grøna Lund. Senere utpå dagen en gang setter vi kursen mot Sundsvall for middag og over-
natting.

03.08 SUNDSVALL - HJEM 
Vi spiser frokost på vårt hotell før vi forlater byen og begir oss på siste etappen hjemover 
mot Trøndelag og Møre & Romsdal via Østersund, Storlien og Trondheim. Vi stopper på 
grensehandelen for de som måtte være interessert i noen rimelige svenskvarer derfra. For-
holdsvis tidlig hjemkomst til våre respektive bosteder. Underveis inntar vi turens siste måltid 
som er inkludert i pakkeprisen.

            VEL MØTT TIL EN SPENNENDE OG INNHOLDSRIK TUR!
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7 DAGERS TUR TIL SØRLANDET.

Bli med til det «blide Sørlandet» inkludert en interessant og spennende reise gjennom storslått og 
vakker vestlandsnatur!

Sørlandet er og har alltid vært et populært reisemål innen vårt eget land gjennom mange tiår.  
Aure Reiseservice har gjennom årene hatt mange vellykkede turer dit, sist i 2017, og vi ønsker igjen å  
invitere Deg/Dere med til denne vakre delen av landet vårt. Turen er spekket med et innholdsrikt og spen-
nende program ettersom vi reiser gjennom Vestlandet nedover samt innlands-Norge hjemover.  Et lite utvalg 
av kjente byer vi passerer, eller besøker under turen: Førde, Stavanger, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Mandal, 
Kristiansand, Lillesand, Grimstad, Arendal, Kragerø, Sandefjord, Åsgårdstrand, Gjøvik med flere. 

 Pris per person kr 10.350,- Tillegg enkeltrom + kr 1.950,-

Inkludert i prisen: •turistbuss •ferger •hotell 6 netter •guide •7 middag •6 frokost

SØRLANDET

13.08  AURE – KRISTIANSUND - MOLDE - BREKKESTRANDA 
Avgang tidlig morgen fra Aure, Tustna og Kristiansund samt Molde. dernest fortsetter vi via Vestnes og Ørskogfjellet til 
Sulesund for ferge til Festøya. Vi fortsetter så via Ørsta - Volda - Hornindal – Nordfjordeid – Sandane samt Skei i Jølster til 
Førde. Siste fergeoverfart i dag går fra Lavik til Ytre Oppedal., derfra kjører vi siste etappen  fram til vårt hotell i Brekke, 
nemlig Brekkestranda FjordHotell for middag og overnatting. 

14.08 BREKKESTRANDA - FLEKKEFJORD 
Etter vår første natt hjemmefra, spiser vi frokost før vi igjen møtes i bussen for atter en ny og spennende dag gjennom 
sør-vestlandsk natur mot “det blide Sørlandet».  I løpet av dagen passerer vi mange kjente steder som Matre, Knarvik, Ber-
gen, Stord, Haugesund og Stavanger.  Ankommer Flekkefjord og vårt hotell Maritim Fjord Hotell utpå kvelden for middag 
og overnatting.  

15.08 FLEKKEFJORD 
Etter en rolig morgen og en lang og god frokost på hotellet gjør vi oss litt kjent i nærområde enten til fots, eller med bus-
sen. Vi nyter formiddagen på egen hånd og rusler litt rundt mellom de mange hvitmalte og godt bevarte trehusene i byen, 
men også hvis det er interesse for det, en liten buss-sightseeing til blant annet den idylliske og populære øya Hidra som 
ligger noen få mil utenfor byen. Middag og sosialt samvær om kvelden. 

16.08 FLEKKEFJORD - KRISTIANSAND 
Vi spiser frokost på hotellet før vi igjen setter oss i bussen for en ny dagsetappe gjennom typisk og ekte sørlandsk småk-
upert landskap til Kristiansand. I løpet av kjøredagen passerer vi flere kjente byer og tettsteder som Farsund, Lyngdal og 
Mandal. Vi gir oss god tid på denne forholdsvis korte kjøredagen, og stopper på flere av de nevnte småbyene underveis. 
Tidlig på kvelden ankommer vi Kristiansand og vårt hotell som ligger midt i sentrum av «Sørlandets hovedstad». Middag 
spiser vi på hotellet om kvelden.

17.08 KRISTIANSAND - ÅSGÅRDSTRAND 
Frokost på hotellet før vi begir oss i veg på neste etappe mot enda en kystperle, nemlig Åsgårdstrand. Herfra fant Munch  
motivet «pikene på broen». Også i dag gir vi oss god tid på turen og gjør forskjellige avstikkere underveis til blant annet Ar-
endal og Kragerø. Sistnevnte betegnes også som en av perlene i dette vakre skjærgårdslandskapet på veien mot Østlandet. 
Som en stor molo ytterst mot Skagerak ligger Jomfruland som et vern mot dette imponerende landskapet innover mot 
Kragerø. Hvis det er interesse for det kan vi arrangere tur med Kragerøfergen utover for å beskue de mange luksushyttene 
som omkranser fjorden ytterst mot Skagerak. Etter atter en innholdsrik dag ankommer vi Åsgårdstrand og vårt Hotell for 
middag og overnatting.

18.08 ÅSGÅRDSTRAND - GJØVIK 
Før vi tar fatt på turens nest siste etappe spiser vi frokost på vårt hotell. Senere samles vi igjen i bussen forhåpentligvis op-
plagt og uthvilt for en ny dag med masse nye og spennende opplevelse underveis til Gjøvik via Hadeland. I løpet av dagen 
i dag passerer vi Tønsberg, Horten, Drammen, Hønefoss og Jevnaker. Dagens hovedstopp tar vi ved Hadaland glassverk 
midt på dagen. Senere passerer vi Gran og Raufoss før vi ankommer Gjøvik tidlig på kvelden for middag, overnatting og 
sosialt samvær.

19.08 GJØVIK - HJEM 
Vi spiser frokost på vårt hotell før vi forlater byen og begir oss på siste etappen hjemover mot Møre & Romsdal via Lille-
hammer, Dombås, Åndalsnes og Molde. Middag spiser vi på Dombås midt på dagen. Retur hjem tidlig på kvelden.

VEL MØTT TIL EN SPENNENDE OG INNHOLDSRIK TUR!
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5 DAGERS STOCKHOLM MED SKJÆRGÅRDSCRUISE!
Bli med på en innholdsrik tur til våre svenske naboer i øst. Vårt hovedmål Stockholm har masse spennende 
attraksjoner å by på, alt fra «gamla Stan» til Grøna Lund samt Europas vakreste skjærgård. 

Turen har utgangspunkt Nordmøre samt Romsdalen med Molde. Reisen til og fra hovedstaden er spek-
ket med attraksjoner underveis i det vi passerer Varmland, Vanern, Ørebro samt Eskildstuna m.m. Returen 
hjemover går via Uppsala, Gävle, Sundsvall, Østersund og Storlien.  
I Stockholm blir vi med på en 2 ½ times skjærgårds-sightseeing samt bysightseeing med buss. 

Pris per person kr 7.950,- 

Tillegg enkeltrom 5 netter kr 1.500,-

Inkl. i prisen: •Turistbuss •ferger •hotell 4 netter •guide •5 middag •1 lunsj •4 frokost

STOCKHOLM

10.05 AURE – KRISTIANSUND – MOLDE - KONGSVINGER 
Avgang fra Nordmøre og Romsdalen morgen/formiddag. Påstigning etter avtale, bekreftes i god tid før avrei-
sedagen. Turen går så via Dombås, Otta, Lillehammer og Kongsvinger. Vi spiser lunsj underveis, som er inkludert 
i prisen.  På Kongsvinger sjekker vi inn på Vinger Hotell for middag og overnatting. 

11.05 KONGSVINGER - STOCKHOLM 
Etter en forhåpentligvis god natt søvn møtes vi bussen igjen for å ta fatt på vår neste etappe gjennom midtre 
Sverige. Dagens kjøretur går stort sett på romslige og komfortable svenske motorveier, og vi  
passerer kjente steder som Charlottenberg, Arvika, Karlstad, Ôrebro, Eskilstuna med flere. Tidlig på ettermidda-
gen ankommer vi turens hovedmål Stockholm. Her møter vår lokalguide oss like utenfor sentrum for å ta oss 
med på en spennende sightseeing i og rundt byen. Senere sjekker vi inn på vårt hotell for middag og overnat-
ting.

12.05 STOCKHOLM 
Dagen inneholder også et interessant program, i det vi skal på en interessant båttur til Stockholms skjærgård, 
men før det spiser vi frokost på hotellet. Båtturen tar 2 ½ time fra vi forlater Stockholm sentrum til vi er tilbake 
igjen. Om bord finnes det en trivelig restaurant om vi får lyst på varm mat eller kaffe. Tilbake i Stockholm tidlig 
på ettermiddagen, blir det anledning til en liten tur på egen hånd for de som ønsker det før vi  
returnerer til vårt hotell for middag og overnatting.

13.05 STOCKHOLM – SUNDSVALL 
Før vi forlater hovedstaden spiser vi frokost på hotellet. Turen nordover går langs med Botniske viken på fine 
motorveier til Sundsvall. Sundsvall er kanskje mest kjent for oss nordmenn gjennom slutten av det forrige 
århundre da reisehungrige trøndere og møringer valfartet til Finland for å handle finske matter, sko og glass. 
Sundsvall var den gang sentralhavn for Vasabåtarna til og fra Vasa by. Vi unner oss flere pauser underveis før vi 
ankommer byen og vårt hotell utpå ettermiddagen for middag og overnatting. 

14.05 SUNDSVALL - HJEM 
Vi spiser frokost på vårt hotell før vi forlater byen og begir oss på siste etappen hjemover mot Trøndelag og 
Møre & Romsdal via Østersund, Storlien og Trondheim. Vi stopper på grensehandelen for de som måtte være 
interessert i noen billige svenskvarer. Beregnet hjemkomst forholdsvis tidlig på kvelden. 

VEL MØTT TIL EN SPENNENDE OG INNHOLDSRIK TUR!



Et lite utvalg av
DAGSTURER FRA NORDMØRE

HITRA/FRØYA
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre samt ferger, 
bomavgifter, kaffeservering, middag og guide. Vi besøker 
blant annet Fillan, Hopsjøen, Sistranda og Titran.
Pris kr.1100,- v/min 20 stk.
 
SMØLA/VEIDHOLMEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre samt ferger, 
bomavgifter, kaffeservering, middag og guide.
Vi besøker blant annet Edøy m/Gurisenteret, Vindmøllene, 
Dyrnes og Veidholmen.
Pris kr.990,- v/min 20 stk.

LØKKEN m/THAMSHAMNBANEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre, 
ferger,bomavgifter, tur med Thamshamnbanen, inngang 
Skimuseet i Rindal, kaffeservering, middag samt guide, med 
mere.
Pris kr.1250,- v/min 20 stk.
  
TROLLHEIMEN RUNDT
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre, ferger, 
bomavgifter, inngang Skimuseet i Rindal m.m.
Turen går via Oppdal, Sunndalsøra, Halsa og Rindal.
Pris kr.1050,- v/min 20 stk.

GEIRANGER
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre, ferger
bomavgifter, kaffeservering, middag samt guide. m.m.
Turen går via Molde, Sjøholt, Liabygda samt Eidsdal.
Pris kr.1150,- v/min 20 stk.

TRONDHEIM m/IKEA
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre, ferger,
bomavgifter, kaffeservering, middag samt guide. m.m.
Vi gir oss god tid i byen til å besøke IKEA samt Midtbyen.
Pris kr.990,- v/min 20 stk.
   

TRONDHEIM m/BUSS & HURTIGRUTE
Vi starter med buss fra Nordmøre tidlig morgen.
Ved ankomst Trondheim entrer vi Hurtigruten med
kurs for Kristiansund. Turen inkluderer: turistbuss, ferger, 
bomavgifter, Hurtigruten samt middagsbuffet om bord. 
Pris kr.1550,- v/min 20 stk 

HJØRUNDFJORDEN
Vi reiser fra Nordmøre tidlig på morgenen med
kurs for Ålesund. Der går vi om bord i Hurtigruten
som tar oss med til naturskjønne Hjørundfjorden
med Sunnmørsalpene i bakgrunn. Turen inkluderer:
turistbuss, ferger, hurtigruten Ålesund – Urke t/r,
middagsbuffet m.m.  
Pris kr. 1750,- v/min 20 stk.

GEIRANGER
Vi reiser fra Nordmøre tidlig på morgenen med
kurs for Ålesund. Der går vi om bord i Hurtigruten
som tar oss med inn Geirangerfjorden til Geiranger
hvor vi går i land for å ta bussen hjem igjen via
Ørnevegen. Turen inkluderer turistbuss, ferger
Hurtigruten, kaffeservering, middagsbuffet m.m.
Pris kr. 1950,- v/min 20 stk.

ATLANTERHAVSVEIEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre, ferger, 
bomavgifter, kaffeservering, middagsbuffet på Bud samt 
guide undre hele turen. Vi gjør en lengre stopp i Kristiansund 
før vi fortsetter via Averøya, Atlanterhavsveien, Bud og Eide.
Pris kr. 1150,- v/min 20 stk.

AURE – HEMNE - HALSA
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre,ferger, 
bomavgifter, kaffeservering, middagsbuffet på 
Kyrksæterøra  samt guide undre hele turen. Vi kjører via 
Imarsundsambandet, Aursundsambandet, Tjeldbergodden, 
Vinjefjorden og Halsa.
Pris kr. 1090,- v/min 20 stk.

Samtlige turer kan gjøres om til 2 dagers om ønskelig!
   

TA KONTAKT, OG VI SKREDDERSYR AKURAT DET OPPLEGGET DU OG DIN 
FORENING/LAG ØNSKER!

TA KONTAKT, ELLER SE VÅR HJEMMESIDE: www.aure-reiseservice.no
TLF. 71 64 66 56 - MOBIL 917 10 394  ELLER MAIL: lars@aure-reiseservice.no
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Den reisendes plikter
Den reisende skal betale det avtalte beløp senest på det tidspunkt som er fastsatt 
i arrangørens vilkår. Vesentlig forsinket betaling anses som mislighold og gir 
arrangøren rett til å annullere avtalen, betalingsforpliktelsene står da fast som om 
det er foretatt en avbestilling.
Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som 
er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller dennes representant, herunder 
de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør 
e.l. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. 
Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta 
eller utelukkes fra resten av reisen uten at han kan kreve tilbakebetaling fra 
arrangøren. Er reisen startet kan den reisende pålegges selv å bære omkostninger 
ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med 
vilje eller grov uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. ved ikke å overholde de 
bestemmelser som er nevnt ovenfor. Den som foretar en bestilling for en annen 
person plikter å forvisse seg om at den reisende kan oppfylle overnevnte krav. Vi 
anbefaler våre gjester å gjøre seg kjent med turens innhold før avreise!
Mangler
Det foreligger mangler ved reisen hvis den reisende ikke mottar de ytelser som 
inngår i reisen eller hvis disse har en dårligere kvalitet enn avtalt. Følgende anses 
imidlertid normalt ikke som mangel: 
a) Forsinket avgang eller fremskutt reise som arrangøren kan godtgjøre han ikke 
er herre over.
b) Avvik fra vanlige vær – temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig 
karakter.
c) Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.
d) Forsinkelse under transport eller avgangstider/ankomsttider når oppholdet 
på reisemålet ikke forkortes med mer enn makismalt 12 timer for reiser med 
varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endingen i avgangs-/ankomsttider 
skyldes eksepsjonelle værforhold eller andre lignende forhold arrangøren eller 
transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de forangitte frister.
Prisavslag
Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte har den reisende krav på 
prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure. 
Prisavslaget beregnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens 
betydning.
Klagefrist
Hvis den reisende mener at det foreligger mangler som gir rett til prisavslag eller 
erstatning har han plikt til å gi arrangøren beskjed omgående eller så snart det er 
praktisk mulig om dette slik a at arrangøren har mulighet til å rette opp mangelen. 
Klage over mangel i forbindelse med overnattingssteder, maten m.v. må så vidt 
mulig fremsettes straks overfor hotellet eller reisearrangørens agent på stedet. For 
øvrig må klage være fremsatt senest innen 1 måned etter reisens avslutning, med 
mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. 
Tvister
Skulle partene ikke bli enige i en klagesak kan saken bringes inn for 
”Reklamasjonsnemda for pakkereiser”.
Kjøperen aksepterer Nordmøre Herredsrett som verneting. Søksmål mot 
arrangøren eller byrå skal reguleres etter norsk rett.

Setereservasjon
Det er dessverre ikke mulig å forhånds-reservere spesiell seteplassering i bussen.
Bagasje
Bagasjekapasiteten i bussene er begrenset, hver deltakers bagasje begrenses 
derfor til 1 koffert / bag /sekk (maks. 80 cm. lengde) + 1 liten veske/bag/sekk 
som kan plasseres over eller under eget sete (NB! Ikke i midtgangen).

VÅRE REISER MED FLY HAR EGNE REISEVILKÅR.

Arrangører:

Den reisende er forpliktet til å sette seg inn i ”Alminnelige vilkår om 
pakkereiser” og ”Spesielt for bussreiser med Aure Reiseservice AS”.
Disse vilkårene er basert på:
* Lov om pakkereiser av 25.08.95
* Reviderte alminnelige vilkår for pakkereiser, i.h.h.t. samarbeide mellom 
DNR og FO. Det tas forbehold om endringer i vilkårene som måtte bli 
gjeldende i forbindelse med nye bestemmelser, fastsatt i EU-direktivet for 
pakkereiser. Denne loven vil bli tilsendt fra oss på forespørsel.

SPESIELT FOR BUSSREISER MED AURE REISESERVICE AS:

Påmelding og betaling
Etter påmelding vil den reisende omgående motta en depositumsfaktura 
fra Aure Reiseservice AS. Påmelding er bindende for den reisende når 
depositum kr. 1.000,- pr. person er mottatt av arrangøren. Betalingsdatoen 
er 7 dager etter fakturadato, dog senest 45 dager før avreise. Depositumet 
fratrekkes når sluttoppgjøret foretas, sluttoppgjør forfaller til betaling 45 
dager før avreise, bestillinger som foretas 45 dager eller senere forfaller til 
betaling umiddelbart. Ved bestilling blir deltakeren tilsendt ”Bekreftelse og 
reisebevis”, dette gjelder som billett når hele reisens pris er betalt. Kontroller 
omgående at bekreftelsen er korrekt i.h.h. til bestillingen. I tvilstilfelle 
kontaktes Aure Reiseservice AS.
Reisen kan ikke betales med kredittkort/bankkort direkte hos Aure 
Reiseservice AS
Avbestilling
Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler:
* Tidligere enn 45 dager før avreise: Depositum tilbakebetales med fradrag 
av et ekspedisjonsgebyr på kr. 300,- pr. person.
* 45 – 15 dager før avreise: Depositumet tilbakebetales ikke.
* 14 – 8 dager før avreise: 50% av turprisen belastes.
* De siste 7 dager før avreise: Ingen refusjon.
Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på 
at to eller flere deler rom, har arrangøren rett til å ta tillegg for resterende 
person(er) i henhold til gjeldende prisliste.
Avbestilling p.g.a. sykdom
Hvis man i sine forsikringer ikke har avbestillingsbeskyttelse, kan en slik 
tegnes hos Aure Reiseservice AS. Prisen er f.t. 6% av reisens totale pris.
Forsikringer 
Ved reiser utenfor Norge må alle våre reisende ha reiseforsikring som dekker 
hele reisens varighet. Normalt er helårsforsikring som også inkluderer 
avbestillingsforsikring den rimeligste løsningen. Kontakt selskapet hvor du 
har dine andre forsikringer for tilbud.
Retten til å overdra reisen
Den reisende har rett til å overdra pakkereisen til en person som oppfyller 
alle nødvendige betingelser for å delta i pakkereisen, dersom han underretter 
arrangøren om dette innen rimelig tid før reisens begynnelse. Overdragelsen 
etter disse bestemmelser kan likevel ikke skje dersom det er i strid med regler 
arrangøren er bundet av.
Den som overdrar pakkereisen, og den som får den overført til seg selv, 
hefter solidarisk for betaling av eventuelle restbeløp og ekstra omkostninger 
som er en følge av overdragelsen.
Arrangøren beregner et administrasjonsgebyr på kr. 300,-.
Priser
Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet. For eventuelle 
ekstra ytelser betales tillegg. Arrangøren forbeholder seg rett til prisendringer. 
Prisen som er avtalt vil bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom 
avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder 
brennstoffpriser, skatter , avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av veier eller 
havner, eller valutakurser som er anvendt til beregning av prisen for reisen 
eller andre omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde 
ha forutsett.
Enkeltrom: Tillegget for enkeltrom/enkeltlugar er spesifisert i prislisten. 
Reiser du alene og ikke har noen å dele rom med, må vi dessverre belaste for 
enkeltrom/lugartillegg. Det er mulig å bestille dobbeltrom/lugar hvis det er 
to personer av samme kjønn på samme tur som ønsker å dele. Vennligst gi 
beskjed om dette er ønskelig ved påmelding., men det er ikke arrangørens 
plikt å finne noen du kan dele med. Om vi finner noen du kan dele med, vil vi 
refundere enkeltromstillegget.
Arrangørens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den 
reisende. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den 
planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir 
utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse 
om forhold han forstår eller bør forstå har betydning for den reisende.

REISEVILKÅR

HJEMMESIDE: www.aure-reiseservice.no
TLF. 71 64 66 56 - MOBIL 917 10 394  ELLER MAIL: lars@aure-reiseservice.no

HJEMMESIDE: www.signaturreiser.no Tel. 948 29 365 – 
Mail: post@tkt-transport.no
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